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A mikor ezt a fogalmat — 
sajtó _ elemezni kezdem, ön
kéntelenül is előtérbe jut egy 
regi vágyam. Valamikor, mi
dőn még csak sejtés volt előt
tem az ólomkatonák ütem- 
szerü lábnyomainak félő ha
talma. megkapott valami lelki 
fény, eszményi szépség, mely 
meg ma is előttem lebeg. 
Mint pirinyó kis emberke, 
könyveimet lapozgattam jó 
atvani estére hozzánk térve, 
vacsora után uj-agot olvasott 
Én a könyvből tanultam szép 
és hasznos dolgokat, az öre
gek az újságból merítették a 
tudni vágyást. Én előttem 
Isten képe és a haza szent 
oltára lebegett, ok valami 
idegen, előttem érthetetlen i 
ügyért lelkesedtek. Szabadság, ; 
polgárjog, egyenlőség, testvé
riség és ehhez hasonló jel
szavak tüzelték okét. Valami 
csodálatos hatalomnak kép
zeltem el azt az erőt, mely
nek szent lángja beragyogja 
az emberi sziveket egy nagy, 
íé elmet nem ismerő, megal- , 
kuvást nem tűrő erő, mely 
áldozatot is követel.

Most azután, hogy nyitott 
szemmel nézem az élet rok
káját, mint pereg az esemé
nyek forgataga és miként lett 
a népleiket átformáló újság, 
hitszegő, ámító szörnyeteg; 
elmosódik a gyermekálmok 
csaló ködképe és bosszút es
küszöm minden ellen ami az 
embereket pőrére vetkőzteti, 
más gúnyába erőszakolja. 
Mert nem lehet az más, mint 
önmagunk lealacsonyitása, lel
künk, öntudatunk kicsúfolása, 
midőn a feszület előtt kalap- I 
levéve haladunk ei és a sarki 
rikkancsnál hitünk, hazánk, 
Istenünk ellen lázitó újságot 
veszünk.

Mi, a kik egy Istent imá
dunk, mi, a kik a szeretet 
vallását gyakoroljuk, hogyan 
lehetünk önmagunk és millió 

testvéreink ellenségei? A tu
datlanság. a szeretet hiánya, 
a pénz utáni mérhetetlen va
gyunk, az önös érdek feled
teti el kötelességünket ? A 
hangzatos jelszavak, a kül
sőségek. az ajándékok, a ked
vezmények, egy szóval min 
den meg nem érdemeit előny 
elfelejteti származásunkat, el 
kötelességeinket. A kapzsiság 
és a tudatlanság égj ütt jár 
ott, a hol olcsó zsidóról es 
drága keresztényről beszélnek.

A háború, ennek szörnyű 
vége, az utána következő szo
morú csalódás, mind a vének 
akarata volt. A cion bölcsei 
igv oltottak bele abna a pár
százezer zsidóba, fajuk öntu
datát, akaratai. És ez a böl
csek határozata parancs lelt, 
melynek örök langja ott él 
minden pajeszes lelkében ép
pen úgy, mint az uj i<»ldes- 
urak főldéhes énjükben. I)e 
ez csak lelki kényszer, amit 
nem korbácsütéssel plántál
nák nemzedékről nemzedékre. 
Ez egy faj lelki egybeolva
dásának gigantikus ereje, me
lyet fajunk oly szívesen állít 
mintaképül, de senki sem tel
jesít. Hát lehet nagy és ha
talmas egy nemzet, mely ön
magát őrli leír Leket keresz
tény egység ott, a hol gyü- 
löletszitasra megvásárolt áru
lók önként jelentkeznek ? Le
het ott öntudat, a hol a testet- 
lelket egyaránt a pénzéhség 
narkotizalja ? Hazug ámítás 
minden szavuk, egy évszá
zad jól megalapozott vára, 
reményük, hitük megvalósu
lásáért folytatott emberfeletti 
küzdelem, mely nem ismer 
eszközt, mely gyenge, kevés, 
vagy' felesleges volna. A cél 
ki van tűzve, az eszköz az 
nincsen megválogatva. Ha a 
helyzet kívánja édes méz, 
édes tej. testvén szeretet; 
de kész kín, nyomor és dög- 
halái is lehet. Es évtizedeken

I keresztül minden akarituk, 
| vagyuk, fegyverük a sajtó 
l volt. Az a sajtó, mely hivatva 

len e a hazaszeretet szent tü- 
zét lángra gyújtani a szivek
ben. az a sajtó, melynek kö
telessége volna a tömegei ab
ban az irányban vezetni, mely 
ennek a kiuzsorazott páriá
nak jólétét, megélhetést, me
leg otthont szerez. De az 
akna mélye, feküdt. Jól el 
volt maszkírozva, nem vettek 
észre es a mikor robbant, 
nem voit aki jajgasson. A 
léleknek nem fajt a test sebe, 
a testet nem fogta a lélek

• elkárhozása. Lassú, de biz
tosan ölő méreg keverődött 

l a test szövetén al a szívbe, 
i az agyba, a véibe. Isten és 

Ha a? Nem volt többé szent 
A lömegakarat is inkább az 
aiiat ösztöne, az öntudat pe
dig hazudott tévtanok mérge

Prohászka 
székesfehérvári püspöke Buda
pesten egy ébredőgyülésen kö
vetkező beszédet intézte a keresz
tény magyarsághoz:

Tisztelt Bajtársaim ! Fejtegeté
sem homlokára a Szentirás sza
vait tűzöm: «Ha a só elveszti 
erejét, hol az a só, melylyel az 
erejétvesztett sót újra felsózzuk ?♦ 
Ha az Ébredő Magyarok elalusz
nak, ha az Ébredő Magyarok el
lanyhulnak, hol lesz az a másik 
ébredés és ébresztés, a mely a 
sok szunnyadó emberi lélekben 
u|abb népfölkelést tud támasz
tani? A Szentirás szavait kell 
újra alkalmaznom, hogy ilyen 
második ébredésben nincs re
mény. Mi ébresztette fel a ma
gyar nép lelkében azt az eszmét, 
melynek megtestesülése lett az 
ÉME? Mi az a győzelmes erő, 
amely ránk diktálja, hogy fakad
junk, kizöldüfünk, virágot hajt
sunk és gyümölcsöt hozzunk ? 
Vannak még áramlatok a világ
ban. Vannak nagy harcok, óriási 
harcok a gazdasági életben, ilyen 
főleg a munkáskérdés. Ebben 
mindnyájunknak dolgozni kell. 
Az ébredő magyarság reakció 
akar lenni a nemzeti végpusztu
lás ellen, a mely minket fenyeget. 
Az ébredő magyarság népfölke
lést hirdet a keresztény faji ön
érzet lezüllése ellen, a mely már 
10 évvel ezelőtt felütötte a fejét

volt. Ezt a förtelmes bűnt 
nem iehet a megszokással 
menteni. Látott mar valaki 
zsidót a Népét, vagy a Szó
zatot előfizetni — megszo
kásból, vagy más keresztény 
újságot? Latoit mar valaki a 
keresztény érdekek küzdel
meinél zsidót a b irrikad te
tején? És hány talmi keresz
tény ordít teli tüdővel, szű
kösen megtölt er>zénynyel a 
zsidók érdesében! Hat mi ez? 
Nem az öntudat analfabetiz
musa az akaraterő hiánya?

Addig ne panaszkodjon 
senki sem, mert ehhez nincs 
joga, amig egy táborban nem 
lesz a kereszté ry erő. Mert 
amig megszokásból, érdekből, 
tehetetlenségből es a turáni 
átok belénk rögződött átkából 
a zsidó újságot olvassuk -. 
mcg'rden éljük sorsunka’!

h d.

Ottokár dr.
s megakarta semmisíteni a ma
gyar népet Segélyt kerestünk, de 
a külországban nem találtunk 
erre támpontot, tehát magunknak 
kell keresnünk, mert másutt nem 
kereshettünk és kereshetünk

Egy megjegyzést hallottam az 
imént: <Gyáva népnek nincs ha
zája!? Igen. Gyáva népnek nincs 
hazája, nincs becsülete és nem 
lehet reménye, nem lehet joga 
az élethez. Ha a magyarság to
vábbra is élni akar, ne kapasz
kodjék másba, álljon lábra; ha 
jövőt akar magának, szorgalom
mal, becsülettel harcoljon érte, 
ha kell, tiz körmével kaparja ki. 
A magyar népet pedig csak a 
keresztény nemzeti irány pro- 
grammba vételével, e programm 
valóságra váltásával lehet meg
menteni. Az Ébredő Magyarok 
ezt vallják és én megvagyok győ
ződve, hogy vallják sokan, a kik 
nem akarják magukat Ébredő Ma
gyarnak nevezni. Sőt azt mon
dom, hogy a ki magyar és nyitva 
a szeme, mindenesetre érzi és 
belátja, hogy a keresztény és 
nemzeti irány az egyetlen áram
lat, mely a szebb magyar jövő 
felé visz.

Tehát először kereszténység, 
azután nemzeti magyarság kell. 
Ez a mi két oszlopunk, ez a mi 
két erős gyökerünk, a melyből 

I szívjuk az erőt. De vannak ke-
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resztéit emberek Abból van elég. 
Ez azonban nem keresztény kur
zus, hanem a kereszteltek kur
zusa. Tagadni nem lehet, hogy 
ez nem szellem és élet, nem erő 
és valóság. Ez csak olyan ra
kéta, mely puffog, izzik, fénylik, 
szinjátszik, de a melynek vege 
korom, piszok, — üres tok és 
semmi más. Mi az oka annak? 
Talán a zsidók? Azok is. Hát 
kik? Egész erdőt látok. Mind
azok, a kik az elvet csak elvnek 
hagyják s b lóle csak a címet és 
nevet kérik, hanem a savót és 
erejét nem viszik munkájukba. 
Oly kereszténység, a mely tele 
van panamával, a mely a jellem- 
telenségnek kirakatban való be
mutatkozása. Nekem ehhez a 
zászlóhoz semmi közöm. Ez nem 
a kereszténység zászlaja, ez nem 
a becsület zászlaja, ez — kalóz 
zászló. Igen, hamis zászló. S a 
kik e zászló alatt tömörülnek, 
azokban nem bízom.

A zsidóság nagyon alkalmas 
arra, hogy a kereszténységet félre
értse. Nem arról van szó, hogy 
a zsidókat agyonverjük, itt tisz
tán védelmi harcról van szó. Mi 
azt akarjuk, hogy itt maradhas
sunk, hogy itt mi legyünk az 
urak. Mikor azt mondom: «urak», 
mintha a székek mozognának. 
Úgy van. Itt ma mások az urak. 
A ki a gazdaságban az ur, az az 
igazi ur. Az az erő, mely a viri
lista táblákról olvasható, a mely 
a nemzet életét biztosítja, az an
nak a kéz “ben van, a kinél a 
föld, a gazdaság. Az alapot a 
gazdaságnál kell kezdeni, külön
ben oly munkát végzünk, mintha 
a házat első emeleténél kezde
nénk építeni.

Ráfogták az Ébredő Magyarok 
Egyes ületére, hogy az zsidópusz- 
titó .egylet. Ez nem igaz, mert 
az Ébredők csak a magyar fajt 
védik. Hiaba mond a akármilyen 
tekintély, hogy a jogrend, az 
egyenlőség mindenkinek egyenlő 
jogot kíván Lehet e ez? Egy 

, példát említek: ugy-e, a görény 
is csak állat s e mivoltánál fogva 
helyet kívánhatna a tyúkketrec
ben is. A kinek ez a kép lelke 
előtt lebeg, az tud felelni azok
nak a filozófusoknak a puffaná
saira. A gyereknek is tnás joga 
van, mint az apjának. Az apa 
neveli a gyermekét s ez egész 
más jogkör, mint amazé.

Magyarországon nagy az ide- 
genség, idegen gondolat, idegen 
érzés, idegen mentalitás. A zsi
dóknak más az érzésük, más a 
történelmük, más a rítusuk, val
lásuk, mások a tradícióik. A ke
leti népeknél a vallás nem kü
lönbözött a nemzettől. A nemzet 
addig élt, mig vallása létezett. A 
zsidó is ilyen. Hiába mondja, 
hogy magyar érzésű. Mig meg’ 
van az elválasztó fonál, addig én 
azt mondom: kedves szomszéd, 
éljünk békében, de tetszik tudni’ 
a nemzeti eszmét mégsem bízom 
magára. En nem gyújtom fel a 
maga házát már azért sem, mert 
akkor a magamé is leéghet. Az 
én nagy érdekeimet, a nemzetem 
harcát nem bízom magára.

Kedves bajtársak! Tudom, ho^y 
vannak jó és rossz zsidók és 
vannak gazember zsidók. A jók 
azonban védik a gazembereket 
Es ez nagy baj Ha lehetne az’ 
hogy a zsidók beolvadnának, 

hát hiszen annyi nemzetkevere
dés van a világon, akkor hiába 
kapálóznánk ellene. De mig a 
mérleget nekünk úgy kell meg
csinálnunk, hogy a nemzeti ér
zést nem találjuk meg a zsidók
ban, sem azokat a garanciákat, a 
miket nekünk követelnünk kell, 
addig, — tisztelet a tisztességes 
zsidóknak — de a magyarság 
nagy feladatának tartom, hogy 
csak önmagára építsen, hogy 
maga által boldoguljon, e nagy 
érdekeket ez idő szerint rájuk 
ne bízzuk.

Nagyon fontos dolog, hogy 
ne gyűlölködjünk Nem mondom, 
hogy az Ébredő Magyarok gyű
lölködjenek. Nem, Isten ments! 
Én sem gyűlölködöm, hiszen 
ma miséztem, ma egyesültem az 
Ur testével, áldoztam A gyűlö
let pedig nem az Istené, hanem 
az ördögé. Isten engem úgy se- 
géljen, hogy nem gyűlölködöm. 
De addig nemzetünk élete érde
kében nem engedjük mások bele
szólását ügyeinkbe, mig fejlődé
sünknek azt a szakaszát el nem 
érjük, a mikor megerősödve min
den harccal szembeszállhatunk.

Szeretnék már most néhány 
szót szólni, melyekben mintegy 
kitűzvén azt, hogy mire van 
szükségünk és mit kell tennünk 
nekünk ébredő magyaroknak. 
Kegyeteknek arról meg kell győ
ződve lenniük, hogy bizonyos 
bomlást, főleg egy nemzet fel
oszlását nem lehet hatalmi szó
val megállítani. Sokan azt hiszik, 
hogy csak fel kell ébrednünk, 
talpraállnunk, megdobbantani a 
hazai földet, lengetni a zászlót. 
Nem. Ez nem elég. A bomlást 
ezzel nem tartóztatjuk fel., A fel
oszlás továbbra is terjed. Á nem
zet halálának réme most is kö
rülöttünk settenkedik.

Legyenek meggyőződve, hogy 
az 1918-ban támadt végveszély 
most is meg van Ha hozzá
vesszük, hogy mennyire aluszé- 
kony az ébredő magyarság, ak
kor ez a folytonos halálveszély 
minket fokozottabban környékez. 
Mi az a halál? Nem abban áll, 
hogy a vér, zsir, csont, izom 
megszűnik. A halál a léleknek 
a koncentráló hatalom alól való 
kivonása. Ha mi a magyarság 
lelke alól kivonjuk magunkat, 
akkor feloszlás, enyészet követ
kezik a magyar népre. A lelket 
kell uralkodóvá tennünk magunk
ban és mindent meg kell ten
nünk, hogy a felséges hatalom
nak utat nyissunk mindenfelé.

Aztán, kedves ébredő bajtár
sak, akarom, hogy az ébredő 
magyarság szervezkedjen, egy
más oldalán szorosan haladjon, 
hogy szervezkedjék öntudatosan, 
hogy szervezkedjék utcák sze
rint, hogy szervezkedjék gárda
módra.

Hadseregünket elvitték, elsor
vasztották. De hát mi teszi a had
sereget? Talán a mundér, vagy 
a hapták? Nem ez teszi. Hát 
mi ? Nézzetek fel oda Írországba, 
hogy mi teszi. Mi az oka annak’ 
hogy Írország a legnagyobb ha
talommal szemben is ki tudta 
vívni szabadságát? Ott nem volt 
mundér, de volt gárda. Ott szö
vetkeztek, szervezkedtek. Ott az 
angol nem tudhatta, melyik a 
káplár, melyik a fráiter, mert 
senki sem árulta el. Kossuth azt 

mondta, hogy leborul a nemzet 
nagysága előtt, hát ilyen nagy 
nép előtt, mint az ir, mi is lebo- 
rulhatunk, mert ott nincs árulás, 
nincs zsidóság, romlasztás, bom- 
lasztás, repesztés. Én megvagyok 
arról győződve, hogy ha mi igy 
szervezkednénk. harmadnapra 
már tudná a világ, mert tudná a 
<Népszava», az «Az Est'. Ne
künk azért mégis azt kell mon
danunk, hogy: szervezkedjünk! 
Ha Fehérváron háromszáz em
ber áll talpra és összeáll: jöhet 
ide akármilyen pucscs, végeznek 
vele. Tehát szervezkedjünk, szer
vezkedjünk, szervezkedjünk! Ha 
azt mi megértjük, hogy csak mi 
magunk segíthetünk magunkon, 
akkor bízok az ébredő magya
rokban.

Mélyen tisztelt bajtársaim ! Na
gyon szépen kérem kegyeteket, 
hogy fogadják be ezeket az esz
méket és ne panaszkodjanak, 
hogy ez, meg az igy, meg úgy 
van. Már is sok minden van 
jobban. Lassan megy és hosszú 
türelem kell ide. Nem kell sok 
lamentáció, panasz, nem kell az 
elégedetlenséget szítani magunk
ban. Nem tudom melyik görög 
férfiú, talán Themistokles volt 
az, a ki az athéni areopágban 
felmutatott egy rothadt almát s 
azt mondta: Nézzétek szenátorok 
ezt a rothadt almát. Ez az or
szág. De ne veszítsétek el a ked
veteket, mert ime a rothadásban 
az uj élet magja van. A nemzet 
rothad s azt méltán sajnáljuk, de 
ebben a rothadásban is vannak 
uj magok, egészséges magok, uj 
élet csirái. Bizzunk abban és tart
sunk össze. Ne olvasson senki 
zsidó újságot és ha van: az 1000 
koronát adja ide a keresztény 
sajtóra. Mert a szó mostoha fiú, 
de a tett a lélek édesgyermeke.

Mostoha szóban elég részünk 
volt. De a tett az igazi édes
gyermek. Legyen ebből minél 
több. Meg vagyok győződve, 
hogy Önök nem vonulnak ki in
nen a gyűlölet szellemével, ha
nem az. élniakarás erős vágyával. 
Önökre tekintve, most azt mon
dom, a mit Strassburg polgár
mestere mondott Cleinenceaunak: 
< Elnök ur! megértettük Önt, 
mert franciául beszélt. Igazán 
franciául* Maguk megértettek 
engem, mert magyarul beszéltem. 

i

Rege a csodaszarvasról.
; (Szövegét irta ARANY JÁNOS, zenéjét 

SZT0JAN0Y1CS JENŐ. Zenekarra BRAND 
EDE polg. isk. igazgató dolgozta fel. 
A szereplők, kik részint iskolánk nö
vendékei, részint a Leánykltib tagjai, 

százon felül vannak,)
Előadásra kerül 1924. évi no
vember hó 29-én és 30-án.

Hullatja levelét az idő vén fája, 
Terítvén hatalmas rétegben alája. 
En ez avart jártam, j

Tűnődve megálltam.
Egy régi levélen ezt írva találtam. 

így irt Arany az 1863-ban meg
jelent «Buda haláláéban. Ezt az 
époszt szánta nemzetének a maga 
legfőbb ajándékául. Szabadság
harcunk bukásának gyászához jól 
illett a hún birodalom összeom-

lásának tragikuma. Nagyértékű 
alkotás. Azzá teszi a felfogd 
mélysége, az emberi életben nyi|. 
vánuló törvényszerűség, a jellem
zés ereje, a korrajz hűsége, 
előadás törzsökös magyarsága 
és ódon zamalu ízlése.

Ennek az éposznak egyik be
téte a *Rege a csodaszarvasról.! 
A hősdalt a költő egy hún ének
mondó ajkára adja; miről szól 
a dal ? Nimród fejedelem két 
párduckacagányos, daliás fiáról: 
Hunorról és Magyarról. A vi- 
dászszenvedély űzi őket a cso
dás szarvas nyomában a Meotis 
tenger partjáig, hol <selymes a 
fű, édes a viz, faoduból csepeg 
a méz.* Hunorra az újság, a vák 
tozatosság ingerével hat az is
meretlen tájék s lelkesen mondja; 
«Tanyát verünk, itthon vagyunk!* 
Magyar ábrándosabb lelkét még 
fogva tartja a múlt emléke: <Ke
rek az ég mindenfelé, anyám, 
anyám meghalsz belé!*

Tüzes, kalandos természetük 
űzi, hajtja őket. Egy ilyen kóbor
lás alkalmával lepik meg Dúl ki
rály táncoló leányait, kik: «mint 
a lepke úgy lebegnek, a falom
bok megremegnek. Tovaszáilnak 
holdsugáron, elsuhanva álom
ként » Nem sokáig gondolkod
nak a királyfiak és vitézeik. Lóra 
kapják a lányokat s kalandosan 
szerzett feleségeikkel boldogan 
élnek a kék foiyam öntözte vi
déken. Hunor utódai lettek a
hunok, Magyartól pedig a mi 
nemzetünk szármázik.

Elmúlt a régi idő, a régi di 
csőség. Csak az emléke él, csak 
az ének száll szájról-szájra két 
fiáról a szép Enéhnek.

S most, a mikor mi, e letiport 
haza számkivetett fiai jogosan és 
— sajnos! — átérezve mond
hatjuk, hogy a muitat nem adja 
vissza a jelen soha, akkor jól
esik lelkűnknek a csodaszarvas 
régi regéje, bűbájos meséje; ak
kor hálásak vagyunk azért, hogy 
a múlt fényes, szép korába rin
gat el bennünket az andalító 
zene. Elfelejteti a magyar báni- 
tot,_ elhessegeti a gondot.

Üdvözöljük és nézzük meg 
örömmel, hiszen nagy jótevő az, 
ki a feledést osztogatja.

í

I

Patonay Vilma.

Somberek.
1924 november 16. Gyönyörű 

novemberi nap. A természet meg
hazudtolja magát s a legködösebb, 
legnedvesebb őszi hónapban a 
természet haldoklásának szórnom 
hangulatát napfényes derűbe öl
tözteti. Úgy hat ez mint egy zenés 
temetés, melyen elandaiodik » 
fájdalom. Utunk felkanyarodott 
a sombereki hegygerincre. Balról 
Rácgörcsönytől egy elragadóan 
szép és tág völgy terül el, me y- 
nek lilába aláfestett ködpáráiból 
távoli falvak templomtornyai sej- 
telmeskednek, mint egy bűbájos 
andaluziai kép napalkonyati han
gulatából a datolyapálmák elmo
sódó silhüetjei.

Leérünk a faluba s a község
házára megyünk, hol bevárjuk » 
palotabozsoki állomásról érkézé 
pécsieket. Kevéssel 11 óra után 
robognak be a fogatok s megér-
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feznek Vogt Valdemár tábornok, 
v. evesdandárparancsnok, Vitéz 
percnyi Emil ezredes, Vitéz Paliay 

őrnagy, Berta Lajos kato- 
nai plébános, Doroghy Lajos fő
hadnagy a disz szazad parancs
noka, Fedrich János százados. 
Mohácsról megjelentek; dr. Mar
utal Lajos polgármester, Német 
Kaioly fös7olgabiio, vitéz Hajdan 
főhajónagy, Bedő Lajos főhad
nagy. Olajos Gábor gazdasági 
felülje ő. Óriás Oszkár járási 
számvevő s a sajtó képviseleté
ben Inkei József szerkesztő.

A pécsiek megérkezése után 
az összes vendégek báró Mirbach 
Antal nemzetgyűlési képviselő 
,end.gszerető házában gyűltek 
egybe, hol lukullusi dejeuner 
varia őket, melynek forró teája 
jótékonyan hatott a metsző no
vemberi szél aha) meggémbere- 
dett tagokra.

A társaság fél 12-kor kocsikra 
kapott s a templom elé hajtatott. 
A szép, tágas, nagy templom 
hajóját zsúfolásig megtöltötte a 
közönség. A szentélyben a kor
mányzó képviselőjének külön 
hey tartatott fenn, melynek ima
zsámolya vörös posz’óval volt 
literibe A vendégek többi része 
szinten a tágas sanctuáiium pad
jait an es székeken helyezkedett 
el. Az intro tusnál felzendült a 
kóruson a sombertki templomi 
énekkai férfikettese és gyönyörű 
egyházi énekekkel emelte az ün
nepi hangulatot. A misét Berta 
La,os katonai plébános celebrálta 
s Glóriakor megdördült kint az 
e ső sortüz, melynek visszhangja 
mtsszt-messze jeltelen sn hámok 
fele kalandozott el. Mise alatt 
nemet közsegbeli régi s/ep 
szokáshoz híven meglett féifiak 
végezkk a nunislránsok szerepét 
és szépén dekorált mellű had
viseltek álltak a templomi gyér 
tyakkal staffaget.

Szent mise után kint a tem
plom mögött felharsant a Vogt 
tábornokot, mint a kormányzó 
képviselőjét megillttő kürtjei, a 
diszszázad tisztelgett s Doroghy ■ 
főhadnagy sneidigen adott kato- 
nai jelentést. Azután a tábornok 
még a Levente csapatok és Had
viseltek tiszteletadását fogadta, 
melyeket vitéz Raffay Antal és | 
Bfdics Miklós igazgató-tanitó 
vezényeltek.

A község ünnepi képet öltött. 
Feketeruhás, jóképű svábok tö
megei lepték el az utcákat s a 
diadalkapuk és virággirlandos 
póznákkal övezett templomteret, 
melynek alján a falusi ünnep 
karakterisztikuma: a bábossátrak 
sora ütött tanyát.

A tömeg most az emlékmű 
köré tömörült, melyet fehér lepel 
takart. Berta katonai plébános 
az emlékmű elé lépett, mire arról 
lehullt a lepel. Berta katonai plé
bános megáldotta és megszen
telte az emlékművet s aztán annak 
talapzatára lépve német nyelven 
(középen egy részletben magyarul) 
hatásos, szép beszédet mondott. 
Alapgondolatát az aznapi evan
géliumból vette s a megcsonkított 
Hazát, a vérfolyásos bibliai asz- 
szonnyal simbotizálta, ki gyógyu
lt nyert, mert hitt.

Utana báró Mirbach Antal 
nemzetgyűlési képviselő lépett a 
talapzatra. Megható szépen ve- 
atlte be az 1914 júliusi napok 
eseményeivel beszédét, amikor a 

munkából kiszólitotta a Haza 
hivó szava a fegyverviselésre ; 
képes férfiakat. Elhalt az aratás 
öröme fölötti családi terekre, I 
bucsuzás, válás fájdalma ülte 
meg a leikeket és sokáig pihen
tek a szerszámok. Ami'cr újra 
megkezdődött a munka, . óból a 
szomorú emlékezésnek állították 1 
ezen oszlopát. Beszéde alatt sok 
hangos, ei eicsukló zokogás tört 
elő a ha.lgatoság kebléből, job
ban mondva kevés szem maradt 
szárazon A szót báró Mirbachtól 
Matzenauer Hugó nagybérlő, ny. 
repülőszázados vette át, aki magas 
szárnyalásu, felettébb distingvált 
hangú beszédében a szobor je
lentőségét ecsetelte, építésének 
történetét vázolta, megköszönte 
a vendégeknek ünnepélyükön 
való megjelenésüket, az adako
zóknak nemes áldozatukat, a 
közreműködő iparosoknak fára
dozásukat és mint a szobor
bizottság elnöke átadta ünnepé
lyesen a szobrot a község elöl
járóságának.

Rutsch János biró az elöljáró
ság nevében átvette az emlék
művet és pár értelmes szóval 
jelezte azt a kegyeletes érzést, 
mellyel azt megőrizni fogják.

Vogt Valdemár tábornok a 
kormányzó képviseleteben mon
dott pár rövid, katonás szóval 
lelkes beszédet s azt a virág
csokrot, melyet érkezésekor a kis 
Balog Juliska adott át neki, mint 
legilletékesebb helyre az emlékmű 
talapzatara helyezte le, aztán örök 
nyugodalmat kívánva a hősök
nek, igéreiet tett, hogy özvegyei
ket támogatni, árváikat felnevelni 
fogjuk:

Weiszbarth a község agilis 
jegyzője a község koszorúját he
lyezte le szép beszed kíséretében, 
Csikós Kálmán a rokkantakét, 
Kiie Borbála a hadiözvegyek, 
Balog Juliska a hadiárvak nevé
ben teltek koszorúkat a szobor 
talapzatára, melyet aztán a külön
böző felekezetek, egyesületek 
koszorúi hosszú sorban követtek.

Az emlékoszlop terméskőből, 
majdnem teljesen házilag Ritt- 
linger Ádám kőműves mester 
által lett előállítva, csak az oszlop
fejet alkotó magyar korona a 
hozzá kombinált allegorikus szim- 
bolizációval készült a Zsolnay- 
gyárban és a hősök neveit magán
foglaló fehér márvány táblákat 
szállította az »lndustria« pécsi 
vállalat.

92 hős nevét vésték a táblákra 
borzalmas képet adva arról, mily 
óriási véradót rótt le Somberek 
község a világháborúban.

A szorosan vett szoborlelep
lezési ünnepély után a disz- | 
század, a Levente csapatok és a 
Hadviseltek elléptek a tábornok 
előtt, aki lelkes beszédet intézett 
hozzájuk.

Ezután az iskola eg\ik kiürített 
és feldiszitett teimében diszebéd 
volt, melyen a pécsi és mohácsi 
vendégeken kivül részt vett az 
elüljáróság és szoborbizottságon 
kivül dr. Fleischmann Gyula 
nyug, törzsorvos, a sombereki 
egészségügyi kör népszerű kör
orvosa, Bédics Miklós ig.-tanító, 
Kinle Dezső kántortanitó, vitéz 
Raffay Antal, Márkus Lajos a 
Birk féle birtok intézője, Köves 
János ig.-tanitó Cseledobokáról, 
Strumberger Antal ig.-tanitó Rác- 

görcsönyből, Illés Sándor bérlő 
többtermelési tanácsnok Rácgör- 
csönyből s még számosán.

A pohárköszöntök sorát báró 
Mirbach Antal nyitotta meg, ki 
a kormányzóra emelte poharát s 
indítványára a kormányzót és a 
kormányt táviratilag üdvözölték. 
Reiner Ferenc esperes-plébános 
a vendégekre, Német Károly — 
Matzenauer Hugóra és báró Mir
bach Antalra, mint a szobor
bizottság elnökeire, Weiszbarth 

Vogt tábornokra, mint a kor
mányzó képviselőiére és a kato
naságra, Német Karoly a főispán 
és alispánnelyettesre, kiket szintén 
táviratilag üdvözöltek. Mirbach 
báró az elöljáróságra és dr. Fk-isch- 
mann körorvosra, Reiner rsperes- 
plebános, Bélics Miklós ig.-tanitó, 
Kinle Dezső kántortanitó és a 
Levente Egyesületre, Weiszbarth
— Mirbach báróra, Matzenauer
— Nemet Károly főszolgabíróra, 
Mirbach báró — dr. Margitai 
Lajos polgármesterre, Margitai 
dr. — Somberek hölgyeire, Mat
zenauer — Weiszbarth jegyzőre, 
Inkei a távollevő bádoki Soós 
Károly altábornagyra, mint akinek 
érdeme, hogy a csonka Baranyá
ban ma több leleplezett hősök 
emlékoszlopa áll, mint a csonka 
Haza összes többi részében. 
A nyomjai rezesbanda aztán nem 
sajnálta a hangot és a jerichói 
harsonásokkal szemben erős ver
senyképességről tett tanúságot.

Annái andalítóan édesebbek 
voltak Matzenauer kedves kupiéi, 
a >Már mi nálunk nagy Erdély
ben szomorú az éjszaka* és az 
a megvesztegető kis nóta, mely
ben a kis perkál ruha is szerepel. 
Vogt tábornok hatalmas záró
beszéde fejezte be a lelkes ün
nepséget.

Kölked.
Most, a mikor olyan turbulens 

időket élünk, a mikor a pártos
kodás, visszavonás, valósággal 
kínai falat állít fel az osztályok 
és az emberek között, a mikor 
♦ testvér testvért, apát fiú felad*, 
jóleső érzés látni a megbocsájtó 
megértést akkor, a mikor az el
halt hőseink emlékének áldozunk, 
az ő hősi halálukért megemléke
zéssel, kegyelettel adózunk.

Kölked községe az elmúlt va
sárnapon felejthetetlen 35 fiának 
emlékét véste márványba, buz
dító példájául az utódok előtt 
annak, hogy fiaik hazaszerete
tükről, hűségűkről, reményteljes 
ifjú életük feláldozásával tettek 
bizonyságot, egyszersmint példát 
mutattak arra is, hogy miként 
kell a haza iránti kötelességet 
teljesíteni mindhalálig.

A községbe érkező vendége
ket a község bírája fogadta, a 
kik a gyászünnepély megkezdése 
előtt istentiszteleten vettek részt. 
Malter őrnagy, tábori lelkész 
megható szavakkal idézte vissza 
az elesett hősök emlékét, minden 
szava a szívbe markolt, egyetlen 
egy szem sem maradt szárazon.

A szoboravató ünnepi beszé
det Ádám Imre lelkész mondotta, 
a hadsereg és a Kormányzó Ur 
Ófőméltósaga nevében pedig Szí
vós Imre ezredes beszélt.

Az ünnepély befejeztével a 
szoborbizottság elnöke az emlék
oszlopot megőrzés végett átadta 
a községi bírónak.

Az impozáns ünnepély után a 

lelkészlakban gazdagon terített 
lakoma volt, a melyen Éva 
László szolgabiró mondott fel
köszöntőt a Kormányzó Ur ófő- 
méltóságara, melyet Szívós ezre
des kös önt meg. Ezen alkalom
mal táviratban üdvözölték a Kor
mányzót A lakoma alatt felkö
szöntőt mondottak még Malter 
tábori lelkész, maid dr. Prakatur 
Tamás emelte poharát a nemzeti 
hadseregre, mint vérünkből vé
rünkre, a melyben a magyar nem
zet reményének teljesülését, szebb 
jövőjének elérkezését látja. A len
dületes szónoki köszöntőre a 
nemzeti had-ereg nevében Szívós 
ezredes válaszolt, kifejezést ad
ván annak, hogy a nemzeti had
sereg a hozzáfűzött várakozá
soknak meg is fog felelni

Ractóttős.
1924. november 10. Szerdán a 

reggeli vonattal indultak a mo
hácsiak ; Német Karoly főszolga
bíró, Horváth Miklós szolgabiró 
kíséretében Ráctőttősre. Német- 
bólyban az állomáson Ungár 
ráctőttősi jegyző üdvözölte a 
járás fejét, ki viszont a villányi 
vonat beérkezése után a pécsieket 
üdvözölte meleg szavakban

Pécsről a Kormányzó képvise
letében Hermann Károly ezredes 
érkezett s kíséretében jöttek: 
vitéz Paliay őrnagy székkapitány, 
Berta Lajos százados katonai 
lelkész, vitéz Bakay Szilárd szá
zados, Páncél Lóránd, Szapár 
Tibor és Dragoj Vazul főhad
nagy, a diszszakasz parancsnoka 
s ve.ük érkezett Solymár László 
p. t. igazgató. Időközben kocsi
val megérkezett még Mohácsról 
dr. Margitai Lajos polgármester.

A vendégeket a faluvégen fel
állított díszkapunál Schramm 
Vendel községi biró üdvözölte, 
mely üdvözletre Hermann Ká
roly ezredes válaszolt néhány 
meleg szóval. Ezután a vendégek 
a községi lakossággal a tem
plomba mentek, a hol az ünnepi 
misét Berta Lajos százados lel
kész. mondotta s mise alatt a 
helybeli fúvós zenekar játszott 
az orgona játékközökben. Szent
mise után az egész ünneplő kö
zönség körmenetben a hősök 
emlékoszlopához járult, mely 
egyike a legszebbeknek a tág 
vidéken. Fehér márvány obeliszk- 
jének oldallapjaiba 56 hős neve 
van aranybetükkel bevésve, kö
rülötte fugázott terméskőből kis 
várfalszerü bástya lőrésekkel.

A Himnusz eléneklése és a 
szobor megáldása után az ünnepi 
bészédet Bók József németbólyi 
plébános tartotta.

A pol. község nevében Schrempf 
Miklós elöljáró, a r. k. hitközség 
nevében Klotz Miklós világi el
nök, a gör. kel. hitközség nevé
ben Radics Teofán lelkész, a 
Róm. Kath. Olvasókör nevében 
Weber Jakab olvasóköri pénztá
ros, a hadirokkantak nevében 
Walter György, a hadiözvegyek 
nevében Bohner Janosné, a hadi
árvák nevében Beck József és 
Weber Erzsébet helyeztek koszo
rút az emlékoszlop talapzatára 
s utóbbiakkal egyben a kis Petri 
Ádám egy szép alkalmi poémát 
szavalt tiszta magyar kiejtéssel. 
Vitéz Paliay őrnagy székkapitány 
a baranyai vitéziszék nevében 
tett gyönyörű koszorút az em
lékműre.
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A befejező beszédet Hermann 
Károly ezredes tartotta nagy 
ékesszólással.

Az ünnepség befejeztével a 
diszszakasz, hadviseltek és le
venték diszmenetben léptek el a 
kormányzó képviselője előtt, a 
ki aztán egyenkint barátságos 
megszóllitással tüntette ki a had
viselteket és hadiözvegyeket.

Megható látványt nyújtott, mi
dőn leereszkedő nyájas ágnál 
szorította meg a féllábu Malter 
űwrjgF hadirokkant kezét és meleg 
érdeklődéssel kérdezősködött a 
viszonyai iránt.

Déli harangszó titán a vendé
gek, a helyi notabilitások és elöl
járók a községházára mentek, 
hol a kiürített tanácsteremben 
diszebédhez ültek, melynek úgy 
pazarsága, mint minden gour- 
mand igényt kielégítő nagysze
rűsége Fauszt Ojórgy/zf asszony 
szakácsmúvészetét dicsérte.

Az ebéd során itt is egész 
áradata volt a pohárköszöntők
nek. Cehmann ig.-tanitó — a 
Kormányzóra, Bók József plébá
nos — a nemzeti hadseregre, 
Német Károly főszolgabíró 
Ráctöttős község közönségére és 
a szoborbizottságra, Hermann 
ezredes — Ráctöttős községre s 
annak érdemes vezetőségére, 
Ungár jegyző — a vendégekre, 
P. Drevek — a magyar hősök 
és hős magyarokra, Német Ká
roly — a főispán és alispán 
helyettesre, kiket táviratilag üd
vözölni határoztak.

Ungár jegyző felolvassa a 
Kormányzó katonai irodafőnöké
nek leiratát, melyben a kor
mányzó elmaradását az ünnep
ségről menti ki A Kormányzót 
is táviratilag üdvözölték. Bók 
József — a sajtóra, Hermann 
ezredes — a klérusra, vitéz Pál- 
lay — a lengyelekre, Solymár — 
a hőseinkre, dr. Margitai — 
Ráctöttős közönségére, Berta 
százados, lelkész - a község 
bírójára, gyönyörű, gondolatban I 
gazdag beszéddel, melyben egy 
háborús emlékére tett vonatko
zást, midőn egy század legény
sége pusztult el egyetlen ütkö
zetben. Az ellenséges front előtt 
egy virágos kert állt, a szom
széd század legénysége a leg
hevesebb tűzben ebből a kert
ből lopott virágot az ő általa 
eltemetett század tömegsírjára. 
Kérte a bírót, hogy a Leventék
kel hasson oda, miszerint a ma 
megáldott hősök emlékéről soha
sem hiányozzék a virág. A Le
venték, a nemzet virága gondos- 
kedjék a hősök emléke részére 
virágról.

Weber József községi tisztvi
selő — dr. Margitaira, Német 
Károly — Soós altábornagyra 
emeite poharát, kit szintén távi
ratban üdvözöltek és a rátcőttősi 
hölgyekre.

missziósrend 
beszéde Drevek 
pár hónap előtt 
sem beszelt ma
magyar szimpátia 

szépen beszéli

A beszédek közül még feno
menális hatást keltett Drevek pá
ternek, az .Isten igéjé»-ről neve
zett máriakéméndi 
tagjának lelkes 
lengyel ember, 
még egy szót 
gyárul s ma a 
erejével egész 
nyelvünket.

Az ünnepség rendezésének 
lelke Ungar jegyző volt, kinek 

fáradhatatlansága határt nem is
mert, a ki ott volt mindenhol és 
tapintatosságával, figyelmességé
vel mindenkit lekötelezett, ki se
gítő társakul nyervén maga mellé 
Péter Ignác főerdészt, Cehmann 
János ig.-tanitót s az elöljáró
ságot.

A lelkes és kedélyes társaság 
az esti órákban kezdett oszla
dozni

rrüxoií<5níip.
Ez a hét azoké volt, akik ak

kor sietnek embertársaik segít
ségére, amikor a legnagyobb a 
veszély: a tűzoltóké. Az Önkén
tes Tűzoltótestület több ízben 
azzal a kéréssel fordult a község 
lakosságához, hogy önkéntes 
adománnyal jönne segítségére 
elkopott ruháinak pótlásában. De 
a jégkéreg, mely az emberek 
szivét beburkolja, a ma közönye 
megakadályozta őket abban, hogy 
talán lelkiismeretük régi hangja 
megszólaljon. A kívánt összeg 
nem gyűlt be, a tűzoltók pedig 
ehhez kötötték további működé
süket A műkedvelők megértették 
a helyzetet és örömmel siettek 
ennek a nélkülözhetetlen testü
letnek a segítségére: az emberek 
könnyebben adóznak még a leg
nemesebb célra is, ha a maguk 
számára is kapnak valamit; ha 
mást nem. egy kis szórakozást, 
mulatságot. Zilahi Lajos életképe, 
a Süt a nap. került színre Tibor 
Béla rendezésében. A közönség 
talán jobb szeretett volna egy 
pathétikusabb darabot, de írva 
van, hogy az önismeret az első 
lépés a mások megismeréséhez. 
A társadalomnak pedig szüksége 
van rá. hogy önmagát megismerje. 
Ez a darab tükör, melyben a mai 
társadalom megláthatja magat. 
Akinek pedig nem inge, ne vegye 
magára. A szereplők, legnagyobb
részt első — föllépésü játékosok 
— dicséretet érdemelnek azért a 
buzgalomért, mellyel játszottak. 
Nagyon jók voltak Antóni Etus, 
Halla Bözsi, Helchert Juliska, 
Kakánv Verka és Győrffi; a fiuk 
közül Amberger Antal, ifj. Schmidt 
Mihály, Berger Józsi, Szűcs János, 
Vida és Sütő a színpad nagyon 
kedvesen volt diszitve. Mintegy 
8 millió K volt a bevétel.

•
„ » «
Önkéntelenül merül az ember

ben az a kérdés, hogy ilyen fontos 
es közérdekű testület szükség
leteit -- miért nem a község fe
dezi? Igy biztosítva volna az 
egyesek hozzájárulásának vagyon 
szerinti aránya, mert a társadalmi 
hozzájárulásban csak a szivbeli 
vagyonok aránya érvényesül — 
mivel itt és vannak Pongé Juhá- 
sz?^’ nem mennek el az
előadásra. Egyrészt a belépődíj 
irtozatos nagysága, másrészt lel
kűk feneketlen üressége miatt 
De kimarad a hozzájárulásból az, 
aki Szekcsőn, csodálatos módon 
minden társadalmi akcióból ki
marad : az uradalom. Pedig a 
községi hozzájárulás alapján itteni 
vagyona arányában a legtöbbet 
kellene adakozni jótékony célokra. 
S a felelet, hogy mindazok elle
nére még sem a község fedezi 
a tűzoltók szükségleteit I istenem 
olyan egyszerű, hallottuk már i

j százszor-ezerszer: »a község sze- 
1 gény, a községnek nincs pénze!* 
! Különös! A szükséges összeg 
| (mondjuk 20 millió) mégis össze- 
I jön. össze kell jönnie, mert ha 
, a hivatalos község szegény is, a 

község lakói nem lehetnek hálát
lanok. De ki adja össze a 20 
milliót? Ugyanazok, akik a köz- 

1 séget alkotják azzal a különbség
gel, hogy igy sokkal kevesebben 
mint ahánynak azt összeadnia 
kellene ! Igy főst a község sze
génysége a /valóságban’.

♦ ♦
Van azonban egy másik oka 

is annak, hogy a község nem 
vállalhatja az ilyen természetű 
kiadásokat:

V w x ;»r i I Ax

Mert ne felejtsd el kedves ol
vasó, hogy Te most Magyar
ország történetének egyik leg
dicsőbb fázisába jutottál: a sza
nálásnak elnevezett hetedik para
dicsomba. Ha akadna a szekcsőiek 
között, aki nem tudná, hogy mit 
jelent az a szó, annak megmond
hatom, hogy ez magyarul annyit 
jelent, hogy /nincs pénz!* Pél
dául a község elhatározza, hogy 
a tűzoltóknak ad 20 milliót. A 
szanálási rendelet kimondja, hogy 
a községnek erre nincs pénze, 
nem lehet pénze!

Másik példa: A szigeti két- 
termes állami iskola folyó tanévi 
költségvetése (9 millió békebeli 
500 kor) Ebben benne van a 
fa, a padlóolaj a tisztogatás és az 
iskolaszolga: egyszóval minden. 
Most ión a hideg zuhany, a 
/Szanálás*. Miniszteri rendelet 
alakjában jön, mely kimondja, 
hogy miután az iskolák igényeit 
össze kell egyeztetni az ország 
jelenlegi teherbíró képességével 
— kiutalvanyoz a mondott célra 
két millió és négyszázezer ko
ronát. Hát iátod Éesem, ez a 
szanálás! Az ország teherbíró 
képessége nem bírja ki, hogy az 
elemi iskolákat fütsék, olajozzák 
és takarítsák. Nem bírja. Nem 
bírja ugyanakkor,amikor olvasom, 
hogy valahol valami bankár arany
fogat csináltatott a mopszli kutyá
jának. Nem bírja ki ugyanakkor, 
amikor a szigeti Horvát Jancsi 
Burkus 3 millió koronát fizet — 
a kertben véletlenül kikelt néhány 
dohánypalántáért. A /Szanálás* 
ugylátszik megköveteli, hogy a 
tanító maga meszeljen, a gyerek 
egész nap szívja az olajozatlan 
padló éktelen porát és este, haza
menés előtt maga söpörje össze 
a szemetet a fejletlen kis tüdeje 
‘Szanálására*, reggelenkint pedig 
jöjjön el, a meggémberedett 
ujjacskáival fűteni. Ez nem baj, 
ha a fél Szekcső tűdőbajos is, 
ne búsuljunk! A szanálás kereté
ben gondoskodás történt arról, 
hogy a tüdőszanatóriumokat fön- 
tartsák! Tehát nyugalom és hideg
vér ! No meg aztán megengedi a 
miniszteri rendelet, hogy a »helyi 
érdekeltségek bevonásával bizto- 
sittassék a tanítás zavartalan me
nete*. Helyi érdekeltség? Hát ki 
az? Nem ugyanaz a Jancsi, Pista, 
Jóska, akik együttvéve alkotják 
ezt az országot, melynek teher
bíró képességéhez kell mérni az 
iskola igényeit?

Orvos ur! Engedje meg, hogy 
én, aki az On által szanálandó 
beteg testnek egy atomja vagyok,
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fölhívjam a figyelmét arra, hogy 
ettől az injekciótól rosszabbul 
lettem, mint voltam. Talán élté- 
vesztette a szérumot?... Mielőtt 
az ország teherbíró képességét 
a népiskolák igényeivel szemben 
hangoztatni méltóztatik, kegyes, 
kednék tán az előbb citált bankár 
ur mopszliját agyonveretni és 
fogát az iskolák szükségleteire 
felhasználni, a Horvát Jancsi do- 
hánypalántájától pedig legkegye- 
sebben -eltekinteni* és őt csak 
50.000 K büntetéssel sújtani — 
a szigeti iskola javára! így |eg. 
alább szegény Jancsi a kimeszdt 
és jól felolajozott meleg iskolí 
bán nem fuldokolna a portól 
mikor esténként eljön a dalárdába' 
hogy énekelje: >Nem veszhet el 
Magyarország sohasem ...« Mert 
úgy érzem Orvos ur, hogy líy 
bizony Isten elveszik ... és nem 
is nagyon sokára . . .

A tDunaszekcsŐ-szigeli Föld- 
mivelők Olvasóköre^ 8 án, szom
baton este tartotta megnyitó 
ünnepélyét. A mintegy 2000-nyi 
lakosú szigetnek közszükséglete 
volt ez az olvasókör, melynek 
megnyitása a sziget életében bi
zonyára lépcsőt jelent. Egyelőre 
Agócs József újonnan épült házá
ban helyezkedett el az egyesület, 
addig, mig a tervezett népház d 
nem készül. A megnyitó-ünnepély 
programmja: 1. Himnusz, énekli 
a dalárda. 2. Bartal elnök meg
nyitó beszédje. 3 Nem veszhet 
el Magyarország, Szőke Tisza ... 
dalárda. 4. Afajw ig.-tanitó ün
nepi beszédje. 5. A Főutcán... 
dalárda. 6 Petőfi: Ítélet. Szavalja 
Halász. 7. Szózat. Az ünnepély 
tiszta jövedelme kb. 1 millió ko
rona, melyet a kör bútorbeszer
zésre fordít. A /városiak* közül 
felülfizettek: Kovács (gőzmalom) 
60, Kiéin Ernő 50, Gyurica Jó
zsef 25, Bader A., Bogár J., dr. 
Demény, Faller J., Gyurica István, 
Gombos S, Habich Gy., Hauk I, 
Kissfaludy, K^ppelmayer Á., Ko
vács J, Lobi, Mayer József, Mó
zes J., Nagy J, Matus, Király, 
Király, Schmidt J., ifj. B. Szabó 

! J , Szűcs Gy., Tóth D, Radics K, 
Bátsmegyei R. 20—20 ezer ko
ronát. Fogadják ez utón is az 
elnökség hálás köszönetét.

Az állami iskola gondnoksága 
9-én tartott ülésében elhatározta, 
hogy amennyiben a kormány 
nem gondoskodik a szigeti iskola 
dologi kiadásainak fedezéséről, 
az iskolának községi kezelésbe 
való visszaadását fogja kérni.

Az uradalom által a Telek
pusztáról a Majorig kiépített gaz
dasági vasút közig, bejárását 
12-én, szerdán tartották meg; a 
bizottságban résztvevő Hahich 
György erélyesen védelmezte a 

1 közönség érdekeit.
Géza bácsi, a szekcsőiek köz

szeretetben álló nyugalmazott 
kántora szintén a múlt szerdán 
(12-én) tartotta »Hausnudliját.< 
Sok évi megszokottságból szinte 

i úgy vettük, hogy ő csak az is
kolában lakhat. Nyugalomba- 
vonulásakor abban a sokak által 
irigyelt kellemes helyzetben van, 
hogy a saját házába költözhet. 
Különös! Ö maga viszont a 
leendő kántort irigyli, aki majd' 
az iskolaépületbe költözik s tán 
most rakja fészkét! A házfelava-
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Usi ünnepélyen Szekcső egész 
intelligenciája résztvett. Bence 
állatorvos nagyszerű epigrammá
it készített erre az alkalomra. 
A vendégek hajnal felé oszlot- I 
tik szét. ________________  i

— Eljegyzések. Váray Váray 
Lajos Újvidék eljegyezte Rüll 
Mariskát, dr. Rüll János kórházi 
igazgató-főorvos leányát.

Miholek József fiatal igyekezet
tel tele iparos polgártársunk el- i 
jegyezte Lehmann Bözsikét Leh- 
niann Lajos mészáros és hentes . 
mester kedves leányát.

— Esküvő. Kisszély Imre hi- 
mesházai gyógyszerész novem
ber hó 22-én vezette oltárhoz 
Marjánovics Sárikát, Marjano- 
vics Rádó a M. P. V. németbólyi 
államása főnökének ieányát.

A megyés püspök a hadi
rokkantak közt. Gróf Zichy 
Oyula apostoli kormányzót a bajai 
hadirokkantak múlt vasárnap tar
tott közgyűlésükben fővédnökükül 
választottak. A kegyes szivü püs 
pök sok anyagi jóval támogatja a 
hadirokkantakat.

— A Szociális Misszió Tár
sulat pécsegyhazmegvei szerve
zete gróf Zichy Gyula megyés
püspök ur elnöklése mellett f. hó 
26 an délután 4 órakor tartja i 
i ecsett a Kath. Kör nagyterme- 
ben alakuló gyűlését, a melyen 
valamennyi szervezet évi beszá
moló jelentést tart A mohácsi 
Misszió Társulat részéről — mint 
értesültünk — sokan jelennek 
meg; a beszámolót Szekula Ka
tinka titkár tartja. — A szegény
ügyi es anya es csecsemővedő 
szakosztály értekezlete a pécsi 
gjülesre való tekintettel f. hó 
26 lka helyett 24-en, hétfőn d. u. 
5 orakor lesz. Kéri a vezetőség 
a tagokat, hogy azon teljes szam
bán jelenjenek meg.

— Szülői erteaezlet a polgári 
fiúiskolában. Az allami polgári 
fiúiskola tanári kara f. hó 23-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor szülői 
értekezletet tart, melynek tárgya i 
a tanulók első negyedévi előme
netelének es magaviseletének a 
niegbeszélése. Az I. és II. osztály 
tanulóinak szülői és lakásadói 
reszere az intézet I. fiúosztályá
ban Vargha István, a ///. osztá
lyosok leszere a 111. fiúosztályban 
Kecskés Lajos és a IV. osztály o 
sok részére a IV. fiúosztályban 
^tefán Gyula osztályfőnököt tar
tanak előadást. Ezen értekezletre a 
szülőket es érdekiődőkek ezúton is 
meghívja az intézet igazgatósaga

, — A MANSz f. évi november 
bő 23 an, azaz ma délután 4 óra
kor az Ipartestület tanácstermében 
összülest tart, a melyre az ősz 
SZes tagok pontos megjeleneset 
tz utón is kéri az elnökség. — 
* argVaias alá kerül a dec. hó 
6-an délután az Iparosok Olvasó
körében rendezendő „Tea délután" 
részletes megbeszélésé, egyúttal a 
raktáron levő kész szövött aruk, 
ugymint: lepedő vászon, sima 
vászon, kenyerruhak, törülközők, 
pohártörlők és a legújabban szőtt 
színes kötényvásznak gyári áron 
való eladasa. — Érdeklődőket és 
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tnégrendeléseket szivesen fogad 
az elnökség

A mohácsi állami polgári 
fiú- és leányiskola a Leanyklub ■ 
szives közreműködésével novem
ber 29 én és 30 án a Mohácsi 
Iparosok Olvasókörének nagv ter
mében az iskola felszerelésének 
javára Arany János kulturestet 
rendez, melyre a n é. közönségét 
tisztelettel meghívja az igazgató
ság. Az előadás 29 én este pont
ban 8 órakor, 30-ár. d. u 5 óra
kor kezdődik. Helyárak : 29 en : 
ülőhely 15000 K állóhely 8000 K ; 
30 an : ülőhely 10000 K, állóhely 
oOOO K, polg. isk tanulóknak 
3000 K. belülfi/eteseket köszönet
tel fogadunk. Műsor 1. Prológ. 
Elmondja Hafner Lenke, a Leány 
klub tagja. 2 Arany János mélta
tása, Patonay Vilmától. Előadja: 
Pazaurek Erzsi, a Leanyklub 
tagja. 3 Juliska leányomhoz, sza
valja Szkiadányi Ilona, polg. isk. 
tan. 4 „Családi kör", eletkep. 
Szavalja Mnistik Erzsi. Bemutat 
jak: Balazs Maria, Hahner Jolán, 
Kovács Ilona, Kremmer Mária, 
Csollan Lajos, Dekany Vilmos, 
Gyurosovics János, Horváth János, 
Prókay Adam, polg isk. tanulók.
5. Pázmány lovag. Melodráma. 
Szavalja Patonay Vilma tanárnő, 
zongorán kiseri: Brand Ede igaz
gató. 6. „Toldi", szemelvények. 
Szavaljak: Birtalan István, Har- 
sanyi Jenő, Jakab Gyula. Jakab
1 ászió, lka Lajos, Mink János, 
Sári Pál. Thür István, Wald Má
tyás, Weinacht István, polg isk. 
tanulók 7. „Rendületlenül.“ Sza
valja Schaub Etelka, a Leanyklub 
tagja. 8 „Rege a csodaszarvas
ról". Zenéjét irta Stojanovits J., 
hangszerelte Brand Ede Három 
szólamu kar a műkedvelők zene 
karanak kíséretével éneklik a fiú 
és leányiskola növendékei cs a 
Leányklub tagjai. Konferanszié: 
Hafner Lenke. Jegyek előre vált 
hatok a polg iskolában es este a 
pénztárnál.

— A Mohácsi Önkéntes Tűt- 
oltóegylet november 30-an dél
előtt *2 1 1 órakor a laktanya ta- 
nácstermeben díszközgyűlést tart 
Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó.
2 Dr. Rű 1 Béla tb tűzöl óparancs
nok királyi okiratának es diszér- 
menek atadasa dr Margitai Lajos 
polgármester által 3. A működő 
tagok szolgalati ermeinek kiosztása 
es a vonat kozatos okmányok kéz
besítésé Schmidt Lajos elnök áltál.
4. Dr. hüli Béla tb parancsnok 
25 eves jubileumának emlékére
3 darab emlekfa elültetése es azok 
megaldasa dr. Frey János apat, 
testületi lelkész áltál 5 Záróbeszéd.

— Véglegesítés. Németbóly 
község Fischer Ottó nevű Írnokát 
az uj szervezés során f. hó 18 án 
ezen állásában ' véglegesítette. 
Fischer Ottó 20 év óta áll hasonló 
minőségben Németbóly szolgalaté
ban és állását mindig lelkiismere
tes buzgalommal töltötte be.

— A Mohács és Környékbeli 
Ipartestület 1924 december 7 en 
délelőtt 11 orakor a Mohácsi Ipa
rosok Olvasóköre nagytermében 
alábbi tárgysorozattal rendkívüli 
közgyűlést tart: Elnöki megny itó. 
A környékbeli községeknek a tes
tületbe beolvadása Alapszabály 
módosítás. Blázsics Menyhért 
cipész seged 36 évi szolgálata után 
díszoklevél s jutalommal való ki 
tüntetése. Előadás a kisipari hitel
ről. indítványok.

HIR LAP

-- A Kath. Legényegylet ma 
tartja (nov. 23 I Hazavató ünne
pélyét. Mar több számban meg
emlékez.ünk arról a nagyszabású 
átalakulásról, melyet a Legény
egylet az elmúlt hetekben szék
házén végzett, ez átalakított szék
ház avatóünnepélvére Mohács 
város közönsége nagy érdeklődés
sel készül. Az esti díszelőadás 
programmja a következő: 1. Ün
nepi beszéd. Tartja : Mayer Ferenc 
világi elnök ur. 2 Az arva ko
rona. Irredenta egy felvonásban. 
Irta: Herceg Ferenc. Személyek: 
Szőke angyal Pichler Ilonka, Barna 
angyal Horváth Margitka. 3. Rá
kóczi álmai >zepessy Ferenctől. 
Előadja: Führer Ferenc, zongorán 
kiséri: Patonay Vilma tanárnő. 
4 Megjöttek a huszárok Irta: 
Lamperth Géza. Színmű egy fel
vonásban Személvek : Vatta Pál, 
gazdag paraszt Dettkó Karoly, 
Jófejű Gábor, kántor Pataky Jó
zsef, Vattané Porkoláb Vilma, 
Sárika leányuk Hesz Veronka, 
Pali, huszar Ébert Vilmos, Gergő 
bácsi harangozó Führer Ferenc, 
Tóbiás Rupp Ferenc. Legények, 
leányok, nép. 5. Himnusz. Belepő
dijait : 1. hely 25000 K, 11 hely 
20000 K, állóhely 15000 K. Felül- 
fizetéseket a házépítés javára kö
szönettel fogad.

— Uj miniszterek. Mayer Já
nos földmivelésügyi. Búd János 
pénzügyi es Scitovszky Tibor kül
ügyminiszter szerdán tették le a 
hivatalos esküt. Mayer János föld
mű elésügyi miniszter már el is 

i foglalta hivatalát. A tisztviselői 
kar elen Tahy Jakab államtitkár 
üdvözölte, mely üdvözlésre adott 
válaszában Mayer János kijelen
tette, hogy Szabó István nyom
dokait akarja követni.

a polgári iskolánknak 
értékes ajandek jutott az iskola
ügy iránt szeretettel érző egy ének 
részéről: Páncsics Márk helybeli 
ékszerész az iskola természetrajzi 
felszerel ’sének gyarapítására 43 
db valódi drágakövet és 36 db 
drágakő utánzatot ajándékozott. 
Ezen értékes ajándék nagyban 
dazdagitotta iskolánknak a szerbek 
áltál kizsákmányolt természetrajzi 
fe'szeieléset Ezen kivül irodalom- 

. történeti beessél biró és a XIX. sz. 
első negyedétől szármázó 20 db 
„Tudományos gyűjtemény*1 c. iro
dalmi folyóiratot kapott a tanári 
könyvtár, amely a szerbek kizsák
mányolásának esett áldozatul — 
Ugy ancsak nemes szívre vall azon 
nagy értékét képviselő ajándék, 
amelyet minden szépért es jóért 
lelkesedni tudó Keinráth Zsigmond 
által vezetetett „Petőfi garda" jut
tatott a polg. isk. ifjúsági könyv
tárának. A 40 db uj, szebbnél 
szebb ifj. könyv értéke a 900.000 
K-t meghaladja. Bar sokan követ
nék e nemes adakozók utánzásra 
méltó példáját, hogy iskolánk ismét 
teljes felkészültséggel teljesíthetné 
erősen megbénított munkáját.

— Konok öngyilkosjelölt. Ihá- 
rosberenyben egy Molnár György 
nevű ember háromszor akasztotta 
fel magát, de mit dannyiszor meg
gátolták tervenek végrehajtásában.

— Haldokló színház. A pécsi 
színház, ha csak valami Deus ex 
machina nem jón, meg a tel fo
lyamán kiszenved. Borzasztó szé
gyené lesz ez a magyar kultúrá
nak. A javasasszonyok munka- 

i bán vannak es nagy a tűnődés, 
pedig az orvosság kéznél van:

1) szállítsák le a színházjegyek 
arát a mozijegyek arara, 2) kor
látozzák a mozielőadasokat, 3) ad
ják meg annak a középosztályit úc 
a megélhetés 'lehetőségét, mely 
ma koldussá van teve, melynek 
van igénye ruházkodásra, rendes 
táplálkozásra és kulturéletre, de 
jogos igényeitől el van ütve.

— Radlcs. Fültanu beszélte, 
hogy a nagy horvát pártvezér 
menekülése előtt egy népgyülésen 
magyarul mondotta: . . inkább
százszor magyar testvéreinkhez 
csatlakozunk, mintsem ezeknek 
a rablóknak önkényét viseljük.*

— A mohácsi vAmkirendelt- 
ség hatáskörébe utaltak Baja va
rosát is. Ez Báján nagy elkese- 
redettseget okoz es el is követnek 
mindent, hogy ezt a fejtetőn álló 
rendelkezést hatályon kivül helyez
tessék. Mi sem tartjuk helyén
valónak ezt a intézkedést és 
szinte érthetetlennek látszik előt
tünk, hogy miért nem lehet a 
garai es k itymári vámkirendelt
ségeknek Bajara összevonása áltál 
a kérdést megoldani ?

— A Mohács-szigeti Népkor 
ma, vasárnap, november 23 an 
Szabó István vendéglőjében sajst 
könyvtára javára táncmulatságot 
rendez, melyre Mohács varos kö
zönségét ez utón is meghívja a 
rendezőség A mulatság kitűnő 
sikerűnek ígérkezik, az öreg Szabó 
bácsi vendéglős mindent elkövet 
a legkényesebb igények kielégí
tésére. Kitűnő konyha, nagyszerű 
hegyiborokról gondoskodik és a 
mohácsiak erősen készülődnék is 
a szigeti kirándulásra, mert amint 
latszik a tavasz és nyár folyamán 
a Szabó bácsi vendéglője lesz a 
mohácsiak bucsujáróhelye

— A szent év. Az Országos 
Katholikus Szövetség Rótt Nán
dor dr. veszprémi püspök elnök
lete alatt megalakította a szent 
évet előkészítő magyar nemzeti 
bizottságot, mely a szent évben 
az ország fővárosában, Budapes
ten lefolyó országos ünnepségen 
kivül a vidéken is, minden plé
bániában ünnepséget rendez.

— NEM KELL egesz Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi,

i mert V0 1SEK LAJOS rőfös-, 
rövid- és divatáru üzletében min- 

i denféle szükséglétét egy helyen 
és olcsón fedezheti. Divatos 
esőernyők, bőrridikülök és haris
nyak érkeztek I

— A városi tanács közlése. 
A varost tanacs figyelmezteti a 
gazdaközönséget, hogy a beérke
zett jelentések szerint nagy mérv
ben elszaporodott mezei egerek 

j (pockok* irtasa iránti kötelezett- 
següknek haladéktalanul tegyenek 
eleget, mert különben az irtás a 
mulasztók költségére a kihágást 
eljárás egyidejű megindításával a 
tanacs áltál fog foganatosíttatni.

— A vasúti sorompók alkal
mazása mellett is nagyon sok 
szerencsétlenség történt a vasún 
átjáróknál, mégis most ezeket a 

í sorompókat el akarják tüntetni, 
hogy a szanálási törvénynek töké
letesebb keresztülvitelét biztosítsák 
s egypár vasúti oakter vaijon fe
leslegessé. Repüiőbizottsagok 
utaznak a vidéken és tárgyalnak 
az elöljáróságokkal a vasúti so
rompók megszüntetéserői. Nem 
gondolja ez a repülő bizottság, 
hogv az egész vasúti hálózatot 
keltenék megszüntetni a szán úás 
érdekeben, mert bizan feló, hogy 



MO H A C S I HÍR LAP 1924. november 23
0

p vasúti sorompók nélkül sok 
roncssá tört ember, Állat szanálása 
iránt veszik el a remény.
- A Mohácsi Muzeum Egye

sület örökös tagjai sorába lepett 
Gulyás Ferenc 25 000 K tagsági 
díjjal. *

— Tüzesetek. Múlt szomba
ton, 15-én özv. Schmidt Károly- 
né házában kéménytüz tamadt, 
melyet a gyorsan megjelent tűz
oltók idejekorán eloltottak

Ugyanazon éjjel Kondor Sándor 
Kossuth Lajos utcai házának kert
jében gyuladt ki az aznap be
hordott kukoricaszár Derek tűz
oltóságunk menten a vész hely 
ízinén termett es loka'izalta a 
tüzet, mely valószínűleg valamely 
eldobott cigaretta parazsaból eredt 
és lassan izzoti éjfélig, mig lángra 
kapott.

— Találtatott 4600 K kész 
pénz, igazolt tulajdonosa átveheti a 
mohácsi rendőrkapitányságon.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi nov hó 14 tői 
1924 nov hó 21-ig Születések: 
Sülé Margit Erzsébet, Pávkovics 
Katalin, Keitz Anna. Házasság
kötések : Pobulics Sebestyén es 
Krsztics Anna, Führer Gyula es 
Sümegi Júlia, Fáy Lajos és Schnei
der Maria, Szabó Ferenc és Szajki 
Júlia Halálozások: Pozsgai Pál 
68 éves, Kapronczai Ágnes 3 éves, 
Bader Lipót 56 éves, Bozsucsan 
Lázár 4 napos, Molnár Gáspár 
60 eves, Vass Györgyike 16 hó
napos, Láng Maria 9 hónapos

Laptulajdonoa •• kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR

KAUFMANN ÉS STERN
URI-, NŐI DIVAT- ÉS RÖVID 

ÁRU KERESKEDÉSE
HOFFMANN-HAZ. TEL. 36.
ooooooooooooooooo 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ FLÓR-, MOUS- 
LIN- ÉS FÁTYOL HARISNYAK, L'Rl 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN
DŐK, KESZTYŰK, FEHÉRNEMŰEK, 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ JÁNDÉK- 

tárgyak raktára.

RÖVIDÁRUK,
SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ- ÉS 
-.: HÍMZŐ FONALAK, CÉRNÁK. ::

SZABÓKELLÉKEK 
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 

•: FORRÁSA.
ooooooooooooooooo 

“A G R Á R“ 
CIPŐGYÁR LERAKATA.

NAGY VÁLASZTÉK NŐI- ES FÉRFI 
BOX- ÉS CHEVREAUX CIPŐKBEN. 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ- 
LÖNLEGESSEGEK. HABI- ES GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ÉS SÁRCIPŐK A LÉG- 
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
MUNKÁS- ÉS VADÁSZC1PŐKBEN.

Vasárnap délután
azaz november 23-án

csak SCHMIDT gyógyszertár
lesz nyitva.

E héten csak SGHA11DT 
gyógysztriár tart éjjeli szolgálatot.

HIRDETMÉNY.

A PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR, 
mint a Magyar Nemzeti Bank által a valuta és deviza 
ügyletek lebonyolítására AUTORIZÁLT CÉG 

VALUTABETÉTEKET 
ELFOGAD.

Az intézet ezen üzletágat DOLLÁR ALAPON vezeti, 

vagyis bármilyen nemes valutát dollárra átszámítva 
betétként elfogad, tehát a betétkönyvecskét 

DOLLÁR ÉRTÉKBEN ÁLLÍTJA KI, 

DOLLÁRBAN KAMATOZTATJA
és a lejáratkor

DOLLÁR BANKJEGYÉBEN FIZETI VISSZA.
Megfelelő biztosíték mellett ugyancsak

DOLLÁR ALAPON 3 — 6 havi lejáratú 

KÖLCSÖNÖKET folyósít.
Bővebb felvilágosításokkal mindenkor készséggel 

szolgál a

PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR.

Aprított bükk tűzifa 
kapható, házhoz is szállítva a 
„DUNA" szállítási vállalatnál. 
Pécsi szénnek ügyfeleim ré
szére a D G S.T. telepén való 
kiváltását és annak jutányos 
áron befuvarozását készséggel 

elvállalom 

„DUNA" szállítási vállalat. 
Telefon 114.

Bútorozott szobát 
keresek azonnali beköltözésre. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Tűzifa eladás.
Elsőrendű hasábfa 1 öl 800000 K 
Elsőrendű dorongfa 1 öl 750000 K.

Horváth Mihály
Alsó-Dunasor — Molnár rév.r--------  -

Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoftmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.

L

Kereskedelmi 
érettségivel biró nő, több évi 
irodai gyakorlattal, 

megfelelő állást keres 
Cim tt kiadóit! vitt iillHtn.

Házeladás.
Rákóc.i-utca 1413. számú ház 
szabad kézből eladó, mely áll 
két szoba, konyha, kaa.ra mel
lékhelyiségekből kerttel, eset
leg bútorral megegyezés esetén 

azonnal átvehető.

HÁZ
teljesen uj, kerttel szabad 
kézbői eladó kedvezményes 
fizetési feltételek mellett is.

Zsuzsits Péter
Árok 111. sz.

’T

Baranyavármegye alispfojátM 

16.417. szám.
alisp. 1924.

Pályázati hirdetmény,
Mohács nagyközségnek ri». 

dezett tanácsú várossá történi 
átalakulása folytán szervezett, a 
rendezett tanácsú város képvis®. 
iőtestülete által választás utján 
betöltendő állások közül a kö
vetkező állásokra, u. m.
1. a VII. fiz. oszt.-ba sorozott

közigazgatási tanácsnoki.,
2. a VII. fiz. oszt.-ba sorozott

adó-, pénzügyi-és gazd.
tanácsnoki-,

3. a XI. fiz. oszt.-ba sorozott

városgazdái-,
4. két XI. fiz. oszt.-ba sorozott

irnoki-,
5. a X. fiz. oszt.-ba sorozott

iktatói*,
6. a XI. fiz. oszt.-ba sorozott

egy végrehajtói-,
7. a IX. fiz. oszt.-ba sorozod

árvaszéki ülnöki- és
8. a IX. fiz. oszt.-ba sorozott

számvevői (számvevői
hivatali főnöki) 

állásokra, valamint az ezen állá
sok betöltésével esetleg megüre
sedő egyéb állásokra pályázatot 
hirdetek.

A pályázók az 1912. évi LVIII.
t.-c. 22. §-ában előirt rendelkezé
sekhez képest magyar állampol
gárságukat a most idézett, — va
lamint az 1883. évi I. t.-c-ben 
körülirt elméleti képzettségüket 
és alkalmazhatóságukat, valamint 
az u. n. tanácsköztársaság, illetve 
az ellenséges megszállás ideje 
alatt tanúsított magatartásukat 
igazolni tartoznak. Ezen utóbbiak 
igazolása alól a közszolgálatban 
állók föl vannak mentve.

Illetmények a fönt megjelölt 
fizetési osztályok legalacsonyabb 
fokozata szerint jaró egyesített 
fizetés, megfelelő lakbérosztály 
szerint járó lakáspénz és az ér
vényben álló rendelkezések szerint 
családi pótlék.

A fontiek szerint, — valamint 
a születési bizonyítvánnyal és az 
eddigi alkalmaztatásról, műkö
désről szóló okmányokkal föl
szerelendő pályázati kérvénye* 
hozzám — a közhivatali szolga
latban állók részéről hivatalfőnö
kük, — a közszolgálatban nem 
állók részéről pedig állandó lak
helyük törvényhatóságának első 
tisztviselője utján — folyó .W 
november hó 29 ik napjai 
bezárólag a hivatalos órák ajaj 
írásban nyújtandók be. A késob 
érkező kérvényeket figyelembe 
nem veszem.

A választás határnapjának kJ 
zése iránt külön fogok intézkedni

Pécs, 1924. évi nov. hó 15*0- 
Az alispáni szék üres* 

Fischer BélH 
várm. főjegyző.
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Heti előjegyzési, napi, fali, 
zseb- és tárca

r5c^= ÍÉ

KAPHATÓK

Grosser Bilder-Kalender 
Budapester Bote-Kalender 
Kleiner Bilder-Kalender

Ofner Schreib-Kalender 
Budapester Schreib-Kalender 
Christlicher-Kalender

ni’

Németnyelvű naptárak:

' í kJ(L—fh |
i*—1 o 
idus

NAPTÁRAK
isi

Uj Nagy mese naptár 
Regélő bácsi naptára 
Képes Kossuth naptár 
Vig cimbora naptár 
Petőfi naptár 
Honvéd naptár
Boldogságos Szűz Mária naptár 
Kis képes keresztény naptár 
Igazságos Mátyás király naptára 
Képes Rákóczi naptár 
Kis képes népnaptár 
Gazdasági népnaptár

Képes családi naptár 
Közhasznú naptár
Szent család naptár 
Magyar kisgazda naptár
Képes Petőfi naptár
Magyar képes családi naptár 
Protestáns uj képes naptár
Magyar gazda naptár 
Magyar mesemondó naptár 
Kis képes Kossuth naptár 
Nagy képes tündér naptár

FRIDRICH OSZKÁR
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, MOHÁCS.
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Piád Arak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 420000
Zab .... 32O-999

K 
K

Rozs . • 350 000 K
Tengeri morzsolt uj 200.000 K 
Árpa uj - 320.000 K
Rab J. . . 440 000 K
Bab

Házeladás
Árok-utca HL számú 
ház 2 szoba. konyha 
nyári konyha, fa ka
mara és disznóól, ud
var és kert, más vál
lalat miatt sürgősen, 
esetleg részletfizetésre 

is eladó. Lakás beköl
tözhető.

Kruppa Ignác
h áztulajdonos.

Halász-utca 1583. számú

HÁZ
elköltözés miatt eladó.

SCHNELL JÁNOS 
főszer és csemegekereskedése 

Telefon W. MoháCS. Telefon 50. 
főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

Férfi öltöny és télikabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanel! és 

barchet újdonságok.

Foghúzások, fogtömések, 
platin-, aranykoronák es 
hidak, egyes fog&k és tel
jes fogso ok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA
fogászati tnuiermeben es lcborator amabao

I MOHÁCS, Felső Doos-sor 478. sz. sírok. I 
LVidéKieK axonnal kielégittetDek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - *

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Ovs.er fertőző betegségek ellen — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Ki s Alajosne, Mohács.

85ÚOOO K
630000 K

Olcsó tűzifa.
Két éves,‘tljesen száraz ke mény 
tűzifa ka -ható mig a készlet tart 

I. oszt, hasábfa
I. oszt, gómbfa 
fuvarért (>0000 K-t es 3" „ for

galmit számitok fel.

Bálint Miksa.
Teljesen jiMdrijnn levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cím a kiadóhivatalban
Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
_f« «< tt nfttltlHIí' -ttVAf tV'KT4'

íJZV. SZÍVÓS ANTALNÉ:
I órás, ékszerész és tat zerész S
| BSoháCS, Király-utca 195. se, «

I If'irdenner ü arany, züst és dvoble ♦ 
* áruk, szabályozott zsebórák. |

■ liszikii í v s
orrcBipteiők, bormérök, lázmérók nagy j

****

I

raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnaft. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

- - - - o• • ♦ • • • • • • • • 9 • V « • •(7_»_ • > •

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON 127. MOHÁCS. TELEFON 127.

(• 
(• 
(• 
(• 
<•
(•
(•
(• 
(•

r~~ —

Illatszer és szappan

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak! Részletfizetésre is!

1

MELTZER EMIL 
órivi, jix. „Arany kérészt^-lioss 

MOIIÁCK TelcibnlSS.

.1 utányoM

Kinn
Likiír
Gvógveognae
Ten
Caeao
(iyótfy cukorkák

HintMzerek, kölnivizek,
Unj- <»m i-ulittkeí*e, f’éHÜ i

Gumiul és termék t-zivae*, >Imiieur-e-cu,saetták.

áron ajánlja n következő cikkeket:
Á.M vá n y vizek 
Ka riMbadi 
Beltéri- 
Giest-tliübler 
MálnáMi siknlia 
Sh 1 vator

, kötszerek. 
íéMÍi ^'ai'iiitarak.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

f Üzletáthelyezés!
Értesítem a nagyér

demű közönséget, hogy 
szt János utca 946. szám 
alatti üzlethelyiségemet 
áthelyeztem ugyancsak 
szent János utca 
J45. Siám ala a 
volt Horvath-féle 
helyiségbe, mely al- 
k lombot kérem a nagy
érdemű közönség további 
szives pártfogását.

ély tisztelettel

TŰNNEK ELEK
füszerkereskedő.

Ugyanott egy tanonc 
felvétetik. J

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág. és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-ridiköl 

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

■

1924. november 23.

■S S SS S E S SS 3 
» Olcsó étkezés! b 
■" Étkezdémben valamint házon X 
■■ kívül is olcsó elismerten jó 9 
"" házi étkezést adok. És pedig; • 
S Naponta kétszer húsétel, isii- Q 
aB törtök es vasárnap tésztáial, 
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k a m s s a s a
Közgazdasági hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktöz-dék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt díjazás melleti a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.

L

Elvállalok
jutányosán és svakaztrüeü 
tervezéseket, epüle ek, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyen 
rendszeiü gőzkazánok befala

zását es gép ílapozást.
Készítek különleces beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kein!. 

Teljes tisztelettel

SPERL JÁNOS 
képesített kőműves mester, 
lakik: Széchenyi-tér 1031 sz.
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Legolcsóbb bevásárlási ío rás 1
Oi-íúhí választék: 

Molnár Béla 
divatáruházaban 

MOHÁCS, Bader-fele házban. 
Impregnált gummi esőkabátok, kötött 
női kabátok és gyermekruhák, ha
risnyák, zsebkendők, nyakkendők, 
női- és férfi fehérneműek, szállások, 
csipkék, diszgombok és csattok, kötő 
és horgoló cérna és pamutok, ntaző 
bőröndök, kézitáskák, pénztárcák, 
nap- és esőernyők, sár- és hócipők, 
szabókellékek és az összes rövid

áru cikkkek
jutányos olcsó árban kaphatók! 
Egy jó házból való fiú tanulóul 

fizetéssel felvétetik

Férfiszabó munkásokat női- 
szabó munkára, varrónőket és 
tanuló lányokat, kalapvarrás' 
hoz tanuló lányokat felvesz-

VARGA LAJOS
női divatterme.


